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ZPRÁVY Z PROVINCIE

PŘEDPLATNÉ OPUSCULA 2014
Roční předplatné (11 čísel včetně poštovného) stojí 280 Kč. Můžete ho uhradit
složenkou nebo bankovním převodem na účet č. 122918389/0800 (ČS), var. symbol
332. Prosíme odběratele, kteří ještě neuhradili předplatné za rok 2013, o jeho
urychlené zaplacení. S díky redakce.

KALENDÁŘ AKCÍ
! 25.–27. 4. 2014 Setkání formátorů
LSsD na Svaté Hoře
! 3. 5. 2014 Stálé studium v Olomouci
! 21. 6. 2014 Zasedání provinční rady
LSSD v Praze
! 18. 10. 2014 Setkání České dominikánské rodiny v Praze

Postní středy u dominikánů
Program:
17.40 večerní chvály
18.00 modlitba růžence
18.30 mše sv. (bez kázání)
19.10 přednáška v kapli sv. Zdislavy
krátká tichá adorace
zakončení 20.00
Téma: bl. Jan Pavel II. v roce svatořečení
a jeho odkaz dnešní církvi
2. 4. „Rodinám a manželům“ (fr. Filip)
9. 4. „Společnosti“ – sociální nauka (fr. Benedikt)
16. 4. „Mládeži“ (fr. Hieronim)
http://praha.op.cz

PLZEŇSKÝ KONVENT
Přednášky
3. 4. v 19.15 přednáška z cyklu o tajemství
Ježíše Krista. Přednáší fr. Tomáš Pospíšil OP
v sále kláštera od 19.15 hod.
http://plzen.op.cz

ZPRÁVY Z PROVINCIE

DARY NA DOROST
Dary na dominikánský dorost je možné zasílat na čú: 6375022/2700 s vs: 367678. Všem
dárcům velmi děkujeme a modlíme se za ně,
aby jim Pán jejich štědrost oplatil.
fr. Cyprián OP, syndik provincie

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
DOMINIKÁNI NA FACEBOOKU
1. 5. Zahájení poutní sezóny
Pouť dětí k Paní Zdislavě
10.00 mše svatá v bazilice, po mši svaté průvod z náměstí ke studánce a žehnání Zdislavina pramene
31. 5. Hlavní pouť ke svaté Paní Zdislavě
http://www.zdislava.cz/cz

KONGREGAČNÍ SESTRY
PRAŽSKÝ KONVENT

2v

I vydal se Abram na cestu
Setkání pro dívky od 18 do 30 let, které chtějí
společně naslouchat a vyjít do země, kterou
jim Hospodin ukáže. Setkání probíhají v Praze u sester dominikánek v Černé ul. 14.
16.–18. 5. Rozhodni se: rozlišování, rozhodni
se a vykroč.
Přihlášky týden předem:
bernadeta@dominikanka.cz

Letní tábor pro děti a mládež
od 9 do 18 let
pod vedením sester dominikánek
Svatý Jan pod Skalou od 5. do 12. 7. 2014
Téma: Biblické postavy Starého zákona
Kontakt: S. M. Guzmana Valentová
tel. 724 233 964, guzmana@dominikanka.cz

http://www.facebook.com/groups/43518027
3216709/

http://www.facebook.com/KrystalOp
http://www.facebook.com/Dominikanska8

ŽIVÝ RŮŽENEC
Zveme všechny členy a přátele dominikánské
rodiny k zapojení do živého růžence za mír
a za rodiny. Zájemci se mohou přihlásit na
adrese: fr. Irenej Šiklar OP, Klášter dominikánů, Slovenská 14, 772 00 Olomouc,
irenej@op.cz
fr. Irenej OP, promotor pro růženec

Nakladatelství Krystal OP a Dominikánská 8
zvou na další večer cyklu

LITERÁRNÍ SALÓN D8
posezení a zamyšlení nad knihou z nakladatelství Krystal OP
středa 9. dubna 2014 v 19.30 hodin v čítárně dominikánského kláštera

Peter Kreeft: Návrat ke ctnostem
moderuje fr. Filip Boháč OP
Tato kniha Petera Kreefta vznikla na základě přednášek pro vysokoškoláky, ale není
obyčejnou učebnicí morálky, byť to sám autor tvrdí. Ctnosti neslouží pouze k tomu,
aby náš život dosáhl určitých kvalit, abychom byli spaseni a dosáhli blaženosti,
našeho vytouženého cíle. Návrat ke ctnostem je nyní, v jednadvacátém století více než
kdy jindy v historii, naprostou nutností k tomu, abychom jako civilizace přežili…
Diskusní večer je určen především těm, kteří knihu již četli a chtěli by se podělit
o své čtenářské prožitky. Kniha Petera Kreefta nám určitým způsobem nastavuje
zrcadlo, nutí nás přemýšlet o nás samých i o naší společnosti. Přijďte debatovat o tom,
v čem vás kniha inspirovala a jaké otázky ve vás probudila.
Krystal OP a Dominikánská 8

Ubytování v KDS
Katolický domov studujících nabízí během
školního roku (350 Kč/200 Kč) i letních
prázdnin (300 Kč/180 Kč) ubytování v centru Prahy. Více informací na http://kds.op.cz
http://www.dominikanky.cz

Také na facebooku se můžete dozvědět, co nového se chystá, diskutovat
o programech Dominikánské 8 nebo sledovat fotogalerie z akcí...

facebook.com/Dominikanska8
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ZPRÁVY Z PROVINCIE

STÁLÉ STUDIUM
sobota 3. května 2014 Olomouc
Milí bratři a sestry,
zvu vás na naše plánované setkání stálého studia, jarní termín (sobota před
3. nedělí velikonoční), letos dne 3. května 2014, do Olomouce.
Téma letošního roku je Smíření. Po morálně zaměřené přednášce doc. Jiřího
Skoblíka, která se konala na podzim v Praze, bude mít druhá přednáška Mgr. Róberta
Horky, PhD., vyučujícího patrologii na teologické fakultě v Bratislavě, letos na jaře
téma Svatý Augustin a smíření.
Pro odpoledne naplánoval společný program pro bratry fr. Pavel.
Časový plán dne (změna vyhrazena):
7.00
ranní chvály s hodinkou četby + rozjímání (v kostele)
cca 8.10 snídaně
9.00 – cca 11.30 přednášky s ukázkami textů
11.45
sexta
12.00
oběd, po něm rekreace
13.30
unikátní výstava gotických Madon na lvu – Arcidiecézní muzeum
15.00
komentovaný výstup na radniční věž na Horním náměstí (75 m)
16.00
svatováclavská dvanáctka
(17.30 růženec, 18.00 konventní mše sv., po ní nešpory, vše v kostele; pak večeře)
Nahlášení jmen účastníků kvůli stravě prosím do středy 30. 4. 2014, dále jména bratří,
kteří by chtěli ubytování (s upřesněním, odkdy dokdy) také do středy 30. 4. 2014
fr. Damiánu Němcovi – damian@op.cz.
Vezměte si s sebou, prosím, české breviáře.
Prosím a žádám představené, aby umožnili a zajistili účast bratří, zvláště těch, kteří
jsou vázáni tímto studiem.
Těším se na viděnou.
fr. Damián Němec OP, regent studií
Foto (podzimní setkání stálého studia): fr. Šimon OP
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ZPRÁVY Z PROVINCIE

Zemřel fr. Tomáš Zeman OP
Dne 5. března 2014 v ranních hodinách zemřel v plzeňském klášteře fr. Tomáš Zdeněk Zeman OP, věrný
kostelník chrámu Panny Marie Růžencové. Narodil se
12. října 1949 a do řádu vstoupil v roce 1974. Pomáhal
jako bratr spolupracovník v plzeňském konventě při
kostele P. Marie Růžencové. Pohřeb se konal v sobotu
15. března 2014 v 16 hodin v klášterním kostele P. M.
Růžencové na Jiráskově nám. v Plzni. Po mši svaté,
kterou sloužil kard. Dominik Duka OP, byly ostatky
fr. Tomáše uloženy na plzeňském hřbitově. R. I. P.

Zemřela S. M. Zdislava Helena Černá OP
Dne 28. března 2014 v 91. roce života a v 65. roce řeholního zasvěcení posilněna svátostmi odevzdala svou duši
Pánu v kruhu svých spolusester S. M. Zdislava Helena
Černá OP, dominikánská mniška z kláštera sv. Kříže ve
Znojmě.
Zádušní mše svatá bude sloužena v sobotu 5. dubna 2014
ve 14 hodin v kostele Nalezení svatého Kříže ve Znojmě.
Po obřadech bude uložena k dočasnému odpočinku do
řádové hrobky na místním hřbitově.
Narodila se 19. října 1923 v Tachlovicích u Prahy jako
první ze dvou dcer ve věřící rodině. V Praze poznala
bratry dominikány a v touze po řeholním životě se v roce
1946 připojila k čekatelkám obnovujícím větev kontemplativních mnišek dominikánek v naší vlasti. Po delší době přípravy mohla 30. dubna
1948 obléci roucho svatého Otce Dominika. První sliby složila v klášteře v Ústí nad
Labem 1. května 1949 a slavné sliby v soustřeďovacím klášteře v Broumově 30. dubna 1955. V době komunistického režimu se několikrát se svou komunitou stěhovala.
Po revoluci v roce 1990 se komunita přestěhovala do kláštera bratří ve Znojmě.
Radostně a vděčně prožívala svůj řeholní život. Měla velkou lásku k řádu a ke všem
dominikánským světcům, kterou ve svých přednáškách a příkladem svého životem
předávala mladším sestrám. Zpracovala řádovou historii, překládala z cizích jazyků,
vyšívala a vypomáhala při různých domácích pracích. Poslední období svého života
prožívala s vděčností a odevzdaností do Boží vůle. Denně obětovala své modlitby za
jednotu křesťanů, za potřeby Církve, rodin a za celou dominikánskou rodinu. R. I. P.
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LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA
ZASEDÁNÍ PROVINČNÍ RADY LSSD
Zasedání provinční rady LSSD se bude konat v sobotu 21. června 2014 od 9.00 hodin
v dominikánském klášteře v Praze (Husova 8, Praha 1 – Staré Město).

˜ za dominikánskou rodinu v Sýrii, Pákistánu a na Filipínách

Program:

˜ za projekt přestavby pražského kláštera

1. Mše svatá (celebruje o. Martin);

˜ za apoštolské působení v médiích, především na internetu

2. zahraniční spolupráce – ECLDF, zpráva z Bologni (Zdislava);

˜ za naše bratry studenty ve Francii

3. stav naší laické provincie (Vincenc);

˜ za projekt kláštera mnišek v Praze-Lysolajích

4. stav a budoucnost naší formace (Imelda);

˜ za zdar červnového jednání provinční rady LSSD

5. financování laiků (MS, LSSD, ECLDF), zpráva ekonoma (Vincenc, Jana)
6. změny Partikulárních směrnic (Vincenc);
7. různé – Jubileum, SEDOR (Jáchym).

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY – DUBEN
1. Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali o spravedlivé
rozdělování přírodního bohatství.
2. Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí utrpení
a nemoci.
3. Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokolení křesťanů,
zrozenému o Velké noci.
˜˜˜

JUBILEA BRATŘÍ A SESTER
3. 4.
8. 4.
12. 4.
15. 4.
18. 4.
20. 4.
24. 4.
26. 4.

Fr. Antonín Krasucki (Praha)
S. M. Roberta Ševčíková (Praha)
S. M. Školastika Plátková (Střelice)
S. M. Kampiana Heřmanová (Střelice)
S. M. Bernadeta Prášková (Praha)
S. M. Dominika Slezáčková (Znojmo)
S. M. Ambrožka Nováková (Rakovník)
Dominik kardinál Duka (Praha)

50. narozeniny
39. narozeniny
88. narozeniny
98. narozeniny
36. narozeniny
40. narozeniny
59. narozeniny
71. narozeniny

Všem jubilantům blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání.

Vzhledem k velkému rozsahu programu žádám představené MS, aby se připravili
na jednání a prostudovali materiály, které jim následně zašlu. Žádám i o uskutečnění
diskusí nad materiály ve všech místních sdruženích. Podněty a návrhy k jednání
zasílejte do 10. května, aby je bylo možné rozeslat (viz čl. 58 PS). Prosím všechny
o trpělivost a intenzivní práci v následujících týdnech, aby naše společné úsilí
vyvrcholilo v příjemné, pracovní, věcné a Bohu milé jednání.
Účast všech MS je nutná (účastní se představený nebo pověřený člen MS).
Záměrně svolávám Provinční radu ve větším předstihu, než jaký vyžadují partikulární
směrnice, aby si všichni účastníci mohli blokovat kalendář nebo sjednat zástupce.
Prosím všechny, jichž se účast týká, aby mě obratem informovali o své účasti resp.
účasti zástupce či více účastníků – hostí. Oběd bude improvizován v klášteře za
obvyklý přiměřený poplatek, dalšímu pohoštění z řad dobrovolných dárců se bránit
nebudeme. Pokud bude příprava účastníků k jednání dobrá, předpokládám konec po
15. hodině.
Prosím celou naši dominikánskou rodinu o modlitby za zdárné jednání Provinční
rady LSSD.
Jan Vincenc Horáček
Puškinova 5, 352 01 Aš
tel. 777 296 954, j.horacek@centrum.cz
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KRYSTAL OP

SETKÁNÍ FORMÁTORŮ LSSD

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ

Svatá Hora u Příbrami 25. až 27. dubna 2014
téma: Liturgická modlitba
organizátor: místní sdružení Všeruby
(vanekvseruby@gmail.com, tel: 737 600 889)
adresa: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Svatá Hora 591, 261 80 Příbram II, http://svata-hora.cz
přihlášky: na ty už je v tuto chvíli pozdě

MS 3. PRAŽSKÉ (představený Petr Ondřej Chaloupský)
http://www.laici3ps.op.cz
V dubnu se sejdeme v pondělí 28. dubna v 18.00 hodin u svatého Jiljí ke společné
modlitbě růžence a od 18.30 na mši svaté. Po ní setkání pokračuje ve velké hovorně
pod vedením P. Vladimíra Josefa Slámečky. Téma setkání: Velikonoční zamyšlení.

NAKLADATELSTVÍ KRYSTAL OP

PROGRAM

Krystal OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, tel. 224 237 750
http://krystal.op.cz; e-mail: krystalop@volny.cz
placení zásilek: č.ú. 2105992658/2700, v.s. 6010
sponzorské dary: č.ú. 6375022/2700, v.s. 5797825

(zatím nabízíme záchytné body, na místě bude ještě doplněno a upřesněno)
pátek 25. dubna
Společný program bude zahájen v 19 hodin večeří, společná mše svatá se neplánuje,
zájemci mohou jít na mši do baziliky, která začíná v 17.00 hodin.
19.00 večeře
20.00 Jacka Křižanovská OP: Úvod do liturgie
po přednášce nešpory, případně ne(z)řízená diskuse
sobota 26. dubna
7.30 mše svatá
9.30 Christian Pšenička OPraem: Liturgická hudba
14.15 Augustin Prokop OP: Breviář
16.00 Liturgie v dominikánském životě – diskuse, moderuje Filip Boháč OP
večer posezení s Martinem Dvořákem OP, novým promotorem pro dominikánské
konsociace
neděle 27. dubna
mše svatá
10.30 Terezie Eisnerová OP: Liturgie ve všedním životě
zakončení po obědě
Každý den bude pochopitelně prošpikován společnou modlitbou liturgie hodin, přesný
rozvrh se dozvíte na místě. Kdo máte a můžete, vezměte si s sebou dominikánský
breviář. Kromě hutné duchovní stravy bude jistě i nějaký ten pokrm tělesný, kdy
a kde, to se také dozvíte v pravou chvíli. Zpestření společného stolu bábovkou či
koláčem je vítáno.
členové všerubského sdružení

Vyšlo:
Tomáš Akvinský: Komentář k Etice Nikomachově II
Pro Aristotelovu etiku je klíčové téma ctnosti. Probírá se
porůznu v celé Etice Nikomachově, nicméně její 2. kniha
představuje východisko, kde je morální ctnost definována
a uvedena do kontextu lidského života a jednání. Ctnostné
jednání je pro Aristotela a Tomáše takové, jaké můžeme
vidět u ctnostného člověka. Kde je ale ten vzorový příklad
ctnostného člověka? Aristotelés na tuto otázku přímo
neodpovídá, protože předpokládá, že rozumný člověk má
takový vzor takřka před očima ve vznešeném Athéňanovi.
Pro Tomáše je to především
Kristus a světci, ale z filosofického hlediska musí věc uchopit jinak, proto definuje ctnostného člověka jako toho, kdo neuhýbá z cesty, na niž ho
postavila jeho přirozenost: „člověk, jaký má být“.
Brož., 236 str, 260 Kč
Lukáš Kotala: Novověká ústní disputace
Ústní disputace byla po dlouhá staletí neodmyslitelným
jádrem univerzitního kurikula. Je až s podivem, že se na
něco tak elementárního a stěžejního mohlo zapomenout
natolik, že se nyní jen s velkými obtížemi skládá mozaika
pravidel a procesů kdysi tak slavné praxe.
Brož., 172 str., 210 Kč
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Připravuje se:
L. Novák, V. Vohánka: Kapitoly z epistemologie a noetiky
Jedná se o volné pokračování úspěšného titulu Úvod do logiky aristotelské tradice.
Filosofické přístupy k problematice lidského poznání jsou neobyčejně různorodé
a cílem této publikace je uvést do vztahu pojmy, přístupy a řešení různých tradic,
především však přístupy aristotelsko-tomistické tradice a moderní analytické
epistemologie. Zvláštní pozornost je věnována též Kantově teorii poznání.
Bernard Bro: Moc zla
Způsob, jakým se autor věnuje tajemství zla, by se dal nazvat mystickým Nenabízí
řešení, alespoň ne v rozumové oblasti. Jediné řešení je přijetí zla, bez nároků na
vysvětlení, na možnost úniku, ale též bez rezignace a zoufalství. Kristův učedník
nachází klíč k tajemství zla v hlubinách milosrdenství, nikoli intelektu.

KNIHKUPECTVÍ OLIVA
Husova 8, 110 00 Praha 1, tel. 606 657 544, http://oliva.op.cz
e-mail: knihy-oliva@quick.cz, Otevřeno: Po-Pá 10-18 hod.
Knihkupectví v areálu pražského kláštera nabízí produkci nakladatelství Krystal
OP, literaturu z oblasti křesťanství, judaica, pravoslaví a historickou a filosofickou literaturu. Kompletní nabídku naleznete v internetovém knihkupectví
http://oliva.op.cz. Chcete-li být pravidelně informováni o novinkách, napište
nám: knihy-oliva@quick.cz. Těšíme se na vaši návštěvu a objednávky!

Micklethwait John, Wooldridge Adrian: Bůh se vrací
O tom, jak globální oživení víry mění svět. Triton, váz., 439 str., 399 Kč
Aepliová Hildegard: Být single – ale jak?
Naplněný život a nesplněná přání. KN, brož., 69 str., 109 Kč
Cermanová Pavlína: Čechy na konci věků
Apokalyptické myšlení a vize husitské doby. Argo, váz., 412 str., 398 Kč
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BLAHOSLAVENÁ HOSANNA ANDREASIOVÁ
A DALŠÍ RENESANČNÍ ITALSKÉ MYSTIČKY
Benedict M. Ashley OP
Hosanna Andreasiová
Svatá Kateřina Sienská poskytla dominikánům, zvláště italským, nový druh
spirituality, která není jen mystická, ale zároveň politická, spojená s reformou církve
a státu. Století po její smrti byl tento model pozoruhodně ilustrován příkladem
takových dominikánů jako svatý Antonín nebo Jeroným Savonarola, o kterých
existuje hojnost literatury z poslední doby, ale poměrně malá pozornost se věnuje
ženám – dominikánkám, současnicím Savonaroly, které věrně následovaly svatou
Kateřinu. Jednou z těch, o které jsme nejlépe informovaní, je blahoslavená Hosanna
Andreasiová, současně s blahoslavenou Kolumbou z Rieti a blahoslavenou Štěpánkou
Quinzaniovou.
Informace o Hosanně pocházejí od dvou současníků, kteří ji znali a kteří napsali
její životopis hned po její smrti. Jedním byl magistr dominikánského řádu a významný
tomistický teolog Sylvestr z Ferrary (v roce 1505) a druhým olivetánský mnich
Jeroným (roku 1507), který byl v posledních letech jejího života jejím zpovědníkem
a duchovním synem. Jeho životopis je významný tím, že obsahuje dlouhé reportáže
o rozhovorech s Hosannou a přikládá 24 dopisů světice s potvrzením jejich pravosti.
Jeroným říká, že Hosanna se vždy velmi zdráhala mluvit o svých duchovních
zkušenostech, dokonce i se svým zpovědníkem, i když mu zcela důvěřovala. Ale
opakovaně popisuje, že trpělivě a taktně odpovídala na otázky, které vedly k jeho
vlastnímu duchovnímu prospěchu. Bylo to pro ni velmi obtížné, protože jakmile
začala mluvit o Bohu, často upadala do extáze.
Hosanna se narodila roku 1449 v Mantově aristokratickým rodičům Mikulášovi
a Anežce Andreasiovým. Mantova, rodné město básníka Vergilia, bylo nezávislým
státem, v jehož čele stál markýz z rodiny Gonzagů. V rodině bylo více dětí, ale
Hosanna od raného dětství vyhledávala samotu. Ve věku pěti nebo šesti let měla první
mystickou zkušenost, vidění Trojice, devíti chórů andělských a celého hmotného
stvoření, a pak vidění Ježíše jako dítěte v jejím věku, jak nese kříž. Později ho viděla
znovu v zahradě u jejich domu pod vinnou révou. Brzy zjistila, že musí podobné
zkušenosti držet v tajnosti a stala se tak uzavřenou, že to dělalo velké starosti její
matce. Otec se začal obávat epilepsie, protože ji nalezl v zahradě v transu ponořenou
v hluboké modlitbě.
Rodiče jí zemřeli ještě v dětství a na ní zůstala odpovědnost za dům a za ostatní
sourozence. Zhostila se toho úkolu s překvapivou rozumností a ještě dokázala
podporovat chudé. Navzdory těmto domácím povinnostem pokračovala v intenzivním
mystickém životě. Ještě za otcova života odmítla vstoupit do manželství a učinila slib
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obléknout dominikánský hábit, ale na
základě nějakého zjevení v modlitbě
to měl být hábit třetího řádu. Otec jí
odmítal poskytnout vzdělání, podle
jeho názoru to bylo pro dívku zbytečné. Ale naučila se číst a psát a z jejích
dopisů je vidět, že znala spisy některých církevních otců. V 18 letech
měla zkušenost mystického sňatku
s Kristem.
Dalších dvanáct let se potom
modlila, aby směla sdílet s Kristem
utrpení za církev a za Itálii, která byla
zmítána válkami. Nakonec ve třiceti
letech obdržela stigmata na hlavě, na
boku a nakonec i na nohou. Měla také
vidění, ve kterém bylo její srdce
proměněno a rozděleno na čtyři kusy.
Po zbytek života zakoušela utrpení
Páně každou středu a pátek. V jejím
případě stigmata nekrvácela, ale
objevovala se jako rudé zduřeniny,
které intenzivně bolely. Hosanna
stigmata ukrývala i před svými
nejbližšími, ale rány v nohou někdy tak bolely, že nebyla schopná chůze. Celé roky
také žila, podobně jako svatá Kateřina, téměř bez potravy. Když mluvila o těchto
věcech s otcem Jeronýmem, vyžadovala vždy maximální utajení.
Nicméně pověst o její svatosti se šířila pro její skutky charity, pro její neustálou
modlitbu a také kvůli extázím, do nichž někdy upadala během mše. Lidé ji začali
navštěvovat pro duchovní rady a tvrdili, že její proroctví vyřešilo jejich záležitosti.
Tyto pověsti znepokojily bratry dominikány v Mantově, ale přestali ji kritizovat, když
zjistili, že je pod přímým vedením jednoho z dominikánů, Dominika z Cremy, který
si vedl záznamy o jejích zkušenostech. Bohužel se po jeho smrti ztratily.
V roce 1498, když bylo Hosanně 49 let, se jí představil otec Jeroným. Dlouho ji
sledoval, když se modlila v chrámu, a byl hluboce zasažen jejím naprostým pohroužením do kontemplace. Vlastně to byl tentýž popud, který jeho samotného přivedl
k mnišskému povolání. Brzy mezi nimi vznikl důvěrný vztah. Hosanna v něm viděla,
jak často opakuje ve svých dopisech, svého duchovního syna „počatého v Krvi Kristově“, který jí v posledních letech jejího života poskytl porozumění přátelství, jež nikdy
nepoznala a jež jí nakonec umožnilo mluvit o svých zkušenostech s někým, komu plně
důvěřovala. Jeroným jako mnich ještě mladý, ale velmi zaneprázdněný záležitostmi
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svého reformovaného řádu a často na cestách, v ní nalezl potřebné povzbuzení ve svém
duchovním růstu. Způsob, jakým Hosannu popisuje, zní často naivně a nekriticky, ale
upřímně a přepečlivě. V jednom z dopisů (č. 25) ji žádá, aby ho neoslovovala jeho
oficiálními tituly. V jiném (č. 45) ji prosí, aby mu řekla, jaké má chyby, ale ona mu
odpovídá, že nepotřebuje, aby ho kritizovala, ale aby se za něho modlila.
Tyto dopisy byly psány během jeho časté nepřítomnosti v Mantově a v odpovědích
se Hosanna často omlouvá, že nemohla dříve odpovědět kvůli velkému množství
návštěv. „Kdybych byla muž, opustila bych Mantovu, abych se osvobodila od všech
těch návštěvníků“ (dopis č. 21). Také Sylvestr z Ferrary ve své objektivnější biografii
píše, že jednou z příčin množství návštěvníků byl přitažlivý radostný vzhled a laskavé
způsoby a také dar těšit a povzbuzovat ty, kteří u ní hledali radu. Vnitřní život, který
odhaluje Jeronýmovi, je tak intenzivní a tak plný nepřetržitého vnitřního i tělesného
utrpení, ozařovaného pouze nádhernými zkušenostmi sjednocení s Bohem, které
nedokáže Hosanna popsat, pouze útržkovitě a nedokonalými slovy. Hluboce trpí
bědným stavem Itálie v té době, zneuctěním a ponížením církve za pontifikátu
Alexandra VI. a svou bolestnou touhou po Bohu.
Z dopisů je vidět, že Hosanna nebyla takovým typem duchovního vůdce jako svatá
Kateřina Sienská. Hosanna se nesnažila dávat Jeronýmovi ani tak duchovní rady, jako
spíš ho utěšovat, povzbuzovat a vyjadřovat mu svou lásku. Ačkoli v některých
dopisech dává i rady: v dopisech 32 a 33 odpovídá na jeho dotaz, že mu neradí ani
tolik mluvit v modlitbě k Bohu, jako spíš hledat čistotu srdce a pokrok v lásce k Bohu.
Jeroným se často ptal, zda jeho láska k Bohu je opravdová. V odpovědi Hosanna
cituje Pseudo-Dionýsia Areopagitu o mlčení v modlitbě a účincích opravdové lásky.
Ve svém posledním dopise (č. 43) psaném ve svátek Nanebevstoupení Páně Hosanna
vysvětluje Jeronýmovi, že k nanebevstoupení s Kristem je zapotřebí především úplné
sestoupení skrze pravou pokoru. Vyznává, že hledí na sebe jako na ztracenou ovci,
marnotratného syna, který na konci svého života přijde před Pána s prázdnýma
rukama. V jejích dopisech a rozhovorech nacházíme hlubokou pokoru, živý zájem
o církev a vlast, neustávající touhu trpět za jejich obrácení a něžnou lásku ke svému
duchovnímu synovi.
Ve svých zprávách o návštěvách u Hosanny Jeroným často zmiňuje, že jejich
rozhovor byl bohužel přerušen příchodem markýzy z Mantovy, která chtěla
s Hosannou mluvit. Kdo byla tato markýza, tolik žíznící po mystických radách? Byla
to jedna z nejznámějších žen renesance, Isabella d’Este. Isabella (1474–1539), dcera
Ercola I., knížete z Ferrary, pocházela z jednoho z nejstarších šlechtických rodů
v Itálii. Byla výjimečně dobře vzdělaná a vyrostla v inteligentní a krásnou ženu. Byla
provdána za Gianfrancesca Gonzagu, který se stal markýzem z Mantovy. Byl
výborným generálem, který na sebe posléze uvrhl hanbu, když vyšlo najevo, že je
Isabelle nevěrný. Ona se od něj odloučila a stala se faktickým vládcem Mantovy. Jako
politik dokázala být chytrým diplomatem a udržela nezávislost svého městského státu
v době nepřetržitých válečných konfliktů.
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Isabella shromažďovala kolem sebe velké soudobé umělce, vědce a literáty.
Vášnivě sbírala umělecká díla a byla jejich přísným kritikem. Po její smrti byla její
velká sbírka prodána anglickému králi Charlesi I. a některá díla jsou dnes roztroušena
po muzeích v celém světě. Mezi aristokratickými ženami v Evropě byla považována
za tu, která udává tón v módě, a její dopisy a účty potvrzují její extravaganci
v oblékání stejně jako ve sbírkách umění. Tyto dopisy ukazují její vitalitu, důvtip,
světskost a přitom její schopnost přátelství, lásky a něžnosti. Její cynismus se zdá
omluvitelný, když čteme o prostředí plném chamtivosti, násilí, zrady a podvodů, ve
kterém žila v době nechvalně známého papeže Alexandra VI., jeho syna Caesara
Borgii, oslavovaného Macchiavellim, a jeho sestry Lucrezie, která byla Isabellinou
švagrovou. Byla to právě tato oslnivá, slavná a komplikovaná Isabella d’Este, která
pravidelně navštěvovala Hosannu, aby ji žádala o modlitby za svou rodinu, za
problémy státu a za svůj duchovní prospěch. Bohužel nevíme, co se mezi nimi
odehrálo v obtížných letech před Hosanninou svatou smrtí v roce 1505, kdy jí bylo 56
let. Víme jen, že se Isabella snažila žít svůj život čestně uprostřed nečestného okolí,
s nezlomným duchem a úspěšně v obtížném úřadu vládkyně. V pozdním věku řekla
svému synovi a následníkovi Fredericovi: „Jsem žena, ale naučila jsem se žít
v mužském světě.“ Získala k tomu odvahu od Hosanny, která se zdá být její duchovní
starší sestrou?

Lucie z Narni
Podobný vztah panovníka a mystika je jen jedním z případů, které se zdají být běžné
v Itálii tehdejší doby. Isabellin otec, Ercole I., kníže z Ferrary, měl podobný vztah
s blahoslavenou Lucií z Narni (1476–1544).
Lucie měla také první mystické zkušenosti
jako dítě. Když byla svým poručníkem donucena ke sňatku s knížetem Pietrem z Milana,
vysvětlovala, že složila slib panenství. Manžel
jí povolil odloučení a sám vstoupil k františkánům. Lucie se připojila k dominikánským
terciářům ve Viterbu a brzy obdržela stigmata,
která byla v jejím případě plně viditelná a byla
oficiálně ověřena papežským lékařem a jinými
svědky. Brzy vyvstaly spory ohledně její
svatosti, ale Ercole I. jí neochvějně věřil a založil nový konvent v Narni a požádal svou snachu Lucrezii Borgii o nalezení kandidátek pro
klášter. Občané Viterba se nechtěli vzdát své
mystičky a vypukla malá válka, než se Lucie
uvolila odejít do Narni.
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Kateřina z Racconigi
Neustálé zasahování knížete do záležitostí konventu vedlo brzy k vnitřním
potížím komunity. Zdá se, že rád
předváděl svou vysoce ceněnou
mystičku návštěvníkům. Nakonec
sestry požádaly biskupa, aby poslal
dominikánské mnišky, které by
reformovaly klášter na klauzuru podle
druhého řádu. Tyto reformátorky sesadily Lucii z postu převorky a umístily
ji na samotku, kde konala pokání celých zbývajících 39 let svého života!
Po její smrti víra v její svatost znovu
ožila. Během doby Luciiny totální
izolace se říká, že měla zázračné vidění jiné současné dominikánské mystičky Kateřiny z Racconigi (1487–1547), která
pocházela z Piedmontu z chudých rodičů, vstoupila do třetího řádu a obdržela
neviditelná stigmata. Bratři dominikáni jí nedůvěřovali, proto našla útočiště
v Racconigi, kde se stala vyhledávanou rádkyní chudých i aristokratů. Zvláštním
rysem jejího kajícího života byla neustálá modlitba za vojáky padlé v bitvě.

Kolumba z Rieti
Současnicí Hosanny byla Kolumba z Rieti
(1467–1501), která se po své smrti zjevila Hosanně,
aby ji připravila na poslední roky života a na její
smrt. Nejdříve žila jako rekluza v otcovském domě,
ale v 19 letech vstoupila do třetího řádu svatého
Dominika. Vodila skupiny žen na pouť k Matce
Boží do Viterba a začala konat zázraky uzdravení
a exorcismu a pověst o její svatosti se šířila po celé
zemi. Občané Narni (ti samí, kteří později bojovali
o získání Lucie z Narni) se ji pokusili unést do
svého města, ale unikla jim a raději odešla do
Foligna. Biskup jí nařídil založit konvent třetího
řádu v Perugii, což udělala, ale proti vůli a s velkými námitkami občanů Foligna a Rieti, kteří ji
chtěli získat pro svá města. Jedenáct let byla převorkou v Perugii, kde působila jako duchovní
rádkyně a prorokyně. Zemřela ve věku 34 let.
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Jednou se s ní radil i papež Alexandr VI. a dostal
přísné varování a napomenutí k pokání.

Magdaléna Pannatieriová
Další mystičkou tohoto typu byla Magdaléna Pannatieriová (1443–1503), která se narodila v Trinu
blízko Vercelli, také přináležela ke třetímu řádu,
vyučovala katechismus v malé škole ustavené pro ni
při dominikánském kostele. Občany byla považována
za ochránkyni města a její modlitby a přímluvy byly
vyhledávány ve všech těžkostech. Říká se, že
předpověděla francouzskou invazi, která zpustoší
celou zemi, ale uchrání jejich město.

Štěpánka Quinzaniová
Blahoslavená Štěpánka Quinzaniová (1457–1530)
z Brescie byla dcerou zbožného muže, člena dominikánského třetího řádu, ke kterému se také připojila.
Prožila život v přísném pokání za duše a utrpení
temné noci po čtyřicet let. Významný vliv na její
život mělo vidění blahoslaveného Matěje Carreriho
(†1470), ctnostného dominikánského bratra, který se
nabídl muslimům k prodeji do otroctví výměnou za
ostatní a který obdržel stigmata. Po tomto vidění
Štěpánka sama obdržela stigmata. Říká se, že měla
dar hlubokého teologického vhledu a schopnost číst
v srdcích lidí, kteří se k ní přišli radit, a mezi nimiž
byla i samotná Hosanna a svatá Anděla Mericiová,
zakladatelka voršilek.

Dominica z Paradisa
Nakonec je zde Dominica z Paradisa (blízko Florencie) (1473–1553), která měla rovněž extáze a stigmata a která se po deset let pokoušela vstoupit do nějaké
komunity, ale každou byla odmítnuta. Nakonec měla
vidění Kolumby z Rieti v okamžiku její smrti a založila konvent dominikánského třetího řádu, kde byla
čtyřicet let převorkou.
***
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Když srovnáváme tuto skupinu mystiček, které se všechny objevily v poslední čtvrtině
patnáctého století, zaznamenáme mnoho podobného. Jejich mystické zkušenosti se
objevily velmi brzy a významným prvkem je jejich úcta k Dítěti Ježíši. Všechny měly
zkušenost s extázemi a viděními. Většina z nich měla stigmata a všechny věřily, že
jejich povoláním je život v přísné kajícnosti a vnitřním utrpení v jednotě s Ukřižovaným jako přímluva za reformu církve a mír pro válkou sužovanou Itálii. Všechny
byly laickými členkami třetího řádu svatého Dominika, ačkoli některé potom založily
komunity konventuálního života. Skutečnost, že nežily v podmínkách přísné klauzury,
jim dala možnost se stát duchovními rádkyněmi pro lidi, kteří je navštěvovali.
Všechny byly považovány za obdařené darem proroctví. Výsledkem bylo, že se staly
významnou institucí, což bylo ve městech, kde žily, často důvodem k rozporným
postojům, ale také k postojům velkého respektu lidí k nim jako přímluvkyním,
ochránkyním a strážkyním svých měst.
Zprávy, které o nich máme, v některých případech jako u Hosanny velmi důvěryhodné, jsou plné zázraků, které jsou pro nás dnes znepokojující a přijatelné jen
s rozpaky. Nemůžeme si pomoci, klademe si otázku, zda ty ženy nebyly hysterky,
snadno ovlivnitelné, přizpůsobující se typu svatosti, který byl módní v severní Itálii
jejich časů, což byla doba pro Itálii plná těžkostí, zda nebyly objektem pověrčivého
uctívání. Zdá se, že Isabella d’Este konzultovala Hosannu stejně často, jako víme, že
konzultovala svého dvorního astrologa. Zvláště zprávy o stigmatech nejsou v mnoha
případech dostatečně ověřeny – s výjimkou Lucie z Narni.
Buď jak buď, kdokoli čte rozhovory Jeronýma z Mantovy s Hosannou nebo její
dopisy, nemůže si pomoci, aby nebyl zasažen pronikavou teologickou spiritualitou,
kterou obsahují a která má mnoho společného s dopisy velké svaté Kateřiny Sienské.
Není pravděpodobné, že v době, kdy italský klérus je tak sklíčený nad stavem církve
a kdy přepych a násilnosti renesance vyžadují nezbytně poskytnout lidu službu naděje
a útěchy, obdaří milosrdný Bůh tyto ženy prorockými dary, potvrzenými zázračnými
znameními, aby poskytly tuto tolik žádanou službu? Navíc v mnoha případech
autenticita jejich životů byla podrobena přísným zkouškám mnoha polemik,
pronásledování a zkoumání skeptickými kněžími včetně dominikánských bratří, dobře
seznámených s inkvizičními metodami.
http://domcentral.org/blog/category/resources/authors
přeložila Jitka Hosanna Štěpánková
[http://sites.google.com/site/opolomouc/pilire-povolani/studium]

RENESANČNÍ ITALSKÉ MYSTIČKY

Jednou se s ní radil i papež Alexandr VI. a dostal
přísné varování a napomenutí k pokání.

Magdaléna Pannatieriová
Další mystičkou tohoto typu byla Magdaléna Pannatieriová (1443–1503), která se narodila v Trinu
blízko Vercelli, také přináležela ke třetímu řádu,
vyučovala katechismus v malé škole ustavené pro ni
při dominikánském kostele. Občany byla považována
za ochránkyni města a její modlitby a přímluvy byly
vyhledávány ve všech těžkostech. Říká se, že
předpověděla francouzskou invazi, která zpustoší
celou zemi, ale uchrání jejich město.

Štěpánka Quinzaniová
Blahoslavená Štěpánka Quinzaniová (1457–1530)
z Brescie byla dcerou zbožného muže, člena dominikánského třetího řádu, ke kterému se také připojila.
Prožila život v přísném pokání za duše a utrpení
temné noci po čtyřicet let. Významný vliv na její
život mělo vidění blahoslaveného Matěje Carreriho
(†1470), ctnostného dominikánského bratra, který se
nabídl muslimům k prodeji do otroctví výměnou za
ostatní a který obdržel stigmata. Po tomto vidění
Štěpánka sama obdržela stigmata. Říká se, že měla
dar hlubokého teologického vhledu a schopnost číst
v srdcích lidí, kteří se k ní přišli radit, a mezi nimiž
byla i samotná Hosanna a svatá Anděla Mericiová,
zakladatelka voršilek.

Dominica z Paradisa
Nakonec je zde Dominica z Paradisa (blízko Florencie) (1473–1553), která měla rovněž extáze a stigmata a která se po deset let pokoušela vstoupit do nějaké
komunity, ale každou byla odmítnuta. Nakonec měla
vidění Kolumby z Rieti v okamžiku její smrti a založila konvent dominikánského třetího řádu, kde byla
čtyřicet let převorkou.
***

v 15

16 v

RENESANČNÍ ITALSKÉ MYSTIČKY

Když srovnáváme tuto skupinu mystiček, které se všechny objevily v poslední čtvrtině
patnáctého století, zaznamenáme mnoho podobného. Jejich mystické zkušenosti se
objevily velmi brzy a významným prvkem je jejich úcta k Dítěti Ježíši. Všechny měly
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jejich povoláním je život v přísné kajícnosti a vnitřním utrpení v jednotě s Ukřižovaným jako přímluva za reformu církve a mír pro válkou sužovanou Itálii. Všechny
byly laickými členkami třetího řádu svatého Dominika, ačkoli některé potom založily
komunity konventuálního života. Skutečnost, že nežily v podmínkách přísné klauzury,
jim dala možnost se stát duchovními rádkyněmi pro lidi, kteří je navštěvovali.
Všechny byly považovány za obdařené darem proroctví. Výsledkem bylo, že se staly
významnou institucí, což bylo ve městech, kde žily, často důvodem k rozporným
postojům, ale také k postojům velkého respektu lidí k nim jako přímluvkyním,
ochránkyním a strážkyním svých měst.
Zprávy, které o nich máme, v některých případech jako u Hosanny velmi důvěryhodné, jsou plné zázraků, které jsou pro nás dnes znepokojující a přijatelné jen
s rozpaky. Nemůžeme si pomoci, klademe si otázku, zda ty ženy nebyly hysterky,
snadno ovlivnitelné, přizpůsobující se typu svatosti, který byl módní v severní Itálii
jejich časů, což byla doba pro Itálii plná těžkostí, zda nebyly objektem pověrčivého
uctívání. Zdá se, že Isabella d’Este konzultovala Hosannu stejně často, jako víme, že
konzultovala svého dvorního astrologa. Zvláště zprávy o stigmatech nejsou v mnoha
případech dostatečně ověřeny – s výjimkou Lucie z Narni.
Buď jak buď, kdokoli čte rozhovory Jeronýma z Mantovy s Hosannou nebo její
dopisy, nemůže si pomoci, aby nebyl zasažen pronikavou teologickou spiritualitou,
kterou obsahují a která má mnoho společného s dopisy velké svaté Kateřiny Sienské.
Není pravděpodobné, že v době, kdy italský klérus je tak sklíčený nad stavem církve
a kdy přepych a násilnosti renesance vyžadují nezbytně poskytnout lidu službu naděje
a útěchy, obdaří milosrdný Bůh tyto ženy prorockými dary, potvrzenými zázračnými
znameními, aby poskytly tuto tolik žádanou službu? Navíc v mnoha případech
autenticita jejich životů byla podrobena přísným zkouškám mnoha polemik,
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seznámených s inkvizičními metodami.
http://domcentral.org/blog/category/resources/authors
přeložila Jitka Hosanna Štěpánková
[http://sites.google.com/site/opolomouc/pilire-povolani/studium]
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Poznámky překladatele
Sylvestr z Ferrary
Francesco Silvestri (Ferrariensis), narozen ve Ferraře kolem roku 1474, zemřel
v Rennes 19. září 1526, 3. června 1525 na generální kapitule v Římě zvolen magistrem řádu. Jako magistr vizitoval postupně všechny konventy a všude obnovoval
původní zápal a dodržování kázně. Od roku 1516 doktorem teologie, napsal
pozoruhodný komentář k Sumě proti pohanům Tomáše Akvinského, různé komentáře
k Aristotelovi a Apologia de convenientia institutorum Romanae Ecclesiae cum
evangelica libertate (Rome, 1525), ve které obhajuje církev proti Martinu Lutherovi.
Podle vikipedie byl magistrem řádu až do roku 1528, to je ještě dva roky po smrti.
Pozoruhodné!
Olivetánský mnich
Zakladatelem olivetánů byl italský teolog svatý Bernardo Tolomei (svátek 20. srpna),
vlastním jménem Jan. Jméno Bernardo si zvolil z úcty k svatému Bernardu z Clairvaux. Otec mu nedovolil stát se řeholníkem, tak studoval civilní a kanonické právo
a teologii, byl zvolen do parlamentu, ale byl stižen slepotou. Když se mu zrak vrátil,
což přisuzoval zásahu Panny Marie, odešel na osamělé místo asi deset mil od Sieny
a oddal se velmi prostému životu. Pověst o jeho ctnostech brzy přilákala mnoho
zvědavců, až byl Bernard obviněn z hereze. Odešel do Avignonu a bez obtíží se
obhájil před papežem Janem XXII. Po návratu založil řád Blahoslavené Panny
z Olivové hory (olivetáni) podle Řehole svatého Benedikta. Posláním nového
řeholního společenství měla být zvláštní úcta k blahoslavené Panně. Guido, biskup
z Arezza, v jehož diecézi byla řeholní komunita zformována, potvrdil její stanovy
v roce 1319. Řád došel uznání i ze strany papežů Jana XXII., Klementa VI. a Řehoře XI. Když v Arezzu udeřil mor, Bernard se svými mnichy pečoval o nemocné. On
i mnoho jeho spolubratří olivetánů se nakazilo a podlehlo smrtelné chorobě. Po jeho
smrti bylo zaznamenáno mnoho zázraků na jeho přímluvu. V roce 1634 byl
beatifikován. 26. dubna 2009 byl Benediktem XVI. svatořečen.
Benedict M. Ashley OP
Vlastním jménem Winston Norman Ashley, nar. 3. května 1915,
zemřel 23. února 2013, byl teolog a filozof, jenž měl velký vliv na
katolickou teologii a etiku v Americe 20. století. Napsal 19 knih
a působil jako konzultant americké biskupské konference. Pro nás
je zajímavé, že zamlada byl ateistou a členem Ligy mladých
komunistů. Ke konverzi došel během studia spisů svatého Tomáše
Akvinského.
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